باسمه تعالي
سؤاالت امتحان هماهنگ نيمترم اول :زبان فارسي ()3

رشته :رياضي فيزيك -علوم تجربي

سال سوم آموزش متوسطه

ساعت شروع 0337 :صبح

مدت امتحان 07 :دقيقه

تاريخ امتحان09 /0/33 :

تعداد صفحات 9 :صفحه

مجموعه مدارس سراي دانش

واحد سنجش سرای دانش

الف) زبانشناسي (4نمره)

3

هر تکواژ یا واژه برای این که تولید شود یا از زبانهای بیگانه به زبان فارسی راهیابد  ،باید از صافی … زبان عبور کند.

9

در جملهی «پرنده ،آسمان آبی را نشانده است».

3

7/92

الف ) رعایت نکردن کدام قواعد ترکیب ،ساخت جمله را غیرممکن کرده است؟

7/92

ب ) الگوی هجایی واژهی «آبی» را بنویسید.

7/2

کدام قواعد ترکیب ،تولید واحدهای زبانی زیر را ناممکن کردهاست؟

7/2

«کوشا دانشآموزان کالس ،تمرینهای خود را نوشت».

4

با توجّه به جملهی روبهرو به پرسشها پاسخ دهید«.من با این کار نسبت به استادم ادای دين کرد».

7/92

الف) کدام قاعدهی ترکیب رعایت نشدهاست؟

7/92

ب) شکل صحیح جمله را بنویسید.
ج) الگوی هجایی واژهی مشخّصشده را بنویسید.

7/92

2

واژهی «آزادگان» ،چند صامت و چند مصوّت دارد؟

3

6

چرا تولید واحد زبانی روبهروممکن نیست؟ «رَبْپْ»

7/2

0

کدام واژه از دو هجای معنیدار ساخته شده است؟ الف) زندگی

8

ب) نگارش ( 5نمره)

ب) خوشبخت

ب) رهایی

ج) کتابخانه

7/92

هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع ویرایش است؟

0

الف) کامل نوشتن عبارتهای دعایی

7/92

ب) توجّه به امالی کلمات همآوا و کاربرد آنها

7/92

ج) رعایت کوتاهی جمالت

7/92

د) پرهیز از کاربرد شکل گفتاری جز در نوشتهی متناسب با نوع آن

7/92

نادرستیهای نگارشی جملههای زیر را بیابید و اصالح کنید.
الف) بازرسین وزارت بهداشت نتیجهی آزمایشات خود را اعالم کردند.

7/2

ب) گاهی ماشینها تولید صداهای ناهنجار را ایجاد میکنند که بسیار آزاردهنده است.

7/2

ج) کاهش بارندهگی در سال گذشته باعث کمبود منابع آبهای تحتاالرضی شده است.

7/2

د) هر شهروند ایرانی شامل دریافت یارانه است.

7/92

ه)گزارشات رسیده را برّسی و مطالبهای مهم را به دقت یادداشت کردم.

7/02

 37دلیل غلط بودن جملههای زیر را بنویسید.
الف) دراین مؤسسه دو مقاله و کتاب از استاد زرّینکوب چاپ شد.

7/92

ب) دوست من ،حاصلضرب این اعداد را درست نوشت.

7/92

ج) حسن خوبی او در وقت شناسی اوست.

7/92

ه) شتابزده به اتاق وارد و لباسهایش را عوض کرد و رفت.

7/92

 33عبارتهای زیر را ویرایش کنید.
الف) اطالعیّهی مهمی از جانب رئیسجمهور صادر و صحّت تصمیمهای گرفتهشده تحقّق یافت.

7/92

ب) او عقایدمذهبی و باورهای خود در مورد زندگی و حوادثی که برایش پیش آمده بود رادرکتاب خاطرات خود نوشته است7/92 .
 39پ) امال و بياموزيم ( 3نمره)
واژهی مناسب را انتخاب کنید :در گلستان سعدی سخنان … فراون است( .نغز –نقض)
 33واژهی «روان» دو معنا دارد ،آن ها را بنویسید.

7/92
7/92

باسمه تعالي
سؤاالت امتحان هماهنگ نيمترم اول :زبان فارسي ()3

رشته :رياضي فيزيك -علوم تجربي

سال سوم آموزش متوسطه

ساعت شروع0337 :صبح
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مجموعه مدارس سراي دانش

واحد سنجش سرای دانش

 34در عبارت زیر ،کدام واژهها واج میانجی دارند؟ آنها را مشخّص کنید.
7/2

«حفظ هماهنگی در جامعه ،نکتهای است که نیاکان ما بر آن تأکید کردهاند».
 32در عبارت زیر چند «واج میانجی» به کار رفته است؟ آنها را مشخّص کنید.
پنجرهای به سوی دریا باز بود،نسیم مالیمی درگیسوان پریشان دخترک میپیچیدوطراوت زندگی را برایش به ارمغان میآورد.

 36در گروه کلمات زیر چهار غلط امالیی وجود دارد .شکل درست واژههای نادرست را بنویسید.

3
3

اصل و نصب-نخل باسق-لعامت و پستی-تحیّر و سرگشتگی-اوامر و نواحی-منشآت قائممقام-براعت و بیزاری– زمین وضیعت

 30دستور زبان (8نمره)

7/02

در جملهی زیر چند گروه به کار رفته است؟
(کار اخترشناسان مشاهدهی اجرام آسمانی است).
 38دربارهی جملهی «ما ورزش دوچرخهسواری را برای فصل تابستان مناسب میدانیم ،».به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
الف) هستهی گروه «فعلی» کدام است؟

7/92

ب) هستهی گروه «مفعولی» کدام است؟

7/92

ج) هستهی گروه «قیدی» کدام است؟

7/92

د) زمان فعل را بنویسید.

7/92

 30در جملههای زیر ،فعل مناسب را انتخاب کنید.
الف) هیئت داوران جشنوارهی فیلم فجر  ،بهترین کارگران را انتخاب … کرد –کردند).

7/92

ب) در فصل بهار ،گلهای زیبا به روی رهگذران لبخند … (میزند – میزنند).

7/92

« 97عرضکردن» شکل مؤدبانهی «گفتن» دربارهی … است.

7/92

 93چرا نمیتوان نهاد را از جملهی روبه رو حذف کرد؟ «منِ دانشجو باید به فکر آینده باشم».

7/2

 99در موارد زیر حذف به چه قرینهای است؟قسمتهای محذوف را بنویسید.
الف) به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.

7/2

ب) من گفتم :چه خوب که شما هم تشریف آوردید.

7/2

 93فعل جملهی روبه رو را به شکل مؤدّبانه بنویسید( :شما این مطلب را گفتید).

7/92

 94در جملهی «انسان خویشتندار ،درس بزرگی و معرفت به دیگران میدهد ،».جمع بستن کدام نقش دستوری در فعلل تلأثیر

7/2

میگذارد؟ آن را مشخص کنید و بنویسید.
 92دربارهی جملهی «در عصر حافظ ،شاعری غزلی بیمعنا سرودهبود ».به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف) این جمله از چند واژه تشکیل شده است؟

7/2

ب) این جمله از چند تکواژ تشکیل شده است؟

7/2

ج) کدام واژه  ،هستهی گروه نهادی است؟

7/92

د) هستهی گروه فعلی را بنویسید.

7/2

 96در گروه اسمی«همهی دانشآموزان دبیرستان» ،چند تکواژ آزاد و چند تکواژ وابسته وجود دارد؟

7/2

 90برای جمله های زیر فعل مناسب انتخاب کنید .
الف) مردم در انتخابات شرکت (.....میکنند ل میکند).

7/92

ب ) شورا پس از تصمیمگیری رای (دادند ل داد).

7/92

ج ) لشکرها از جنگ (.....برگشتند ل برگشت).

7/92

د ) مجلس به کلیّات الیحهی مطرحشده رأی(......داد ل دادند).

7/92

سربلند باشید و کامیاب

جمع نمره
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مجموعه مدارس سراي دانش

واحد سنجش سرای دانش

الف) زبان شناسي ( 4نمره)

3

قواعد واجی

7/92

9

الف) قواعد همنشینی

7/92

ب) صامت +مصوّت/صامت +مصوّت

7/2

3

قواعد همنشینی و قواعد نحوی

7/2

4

الف) قاعدهی نحوی

7/92

ب) من با این کار نسبت به استادم ادای دین کردم.

7/92

ج) صامت +مصوّت +صامت +صامت

7/92

صامتها/ :ء/ز/د/گ/ن 5 :/صامت

3

2

مصوّتها/ :ا/ا/لِ/ا 4 :/مصوّت
6

به دلیل رعایت نشدن قواعد واجی /واجهایی که واجگاه مشترک یا نزدیلک بله هلم دارنلد ،معملوال نملیتواننلد 7/2
بیفاصله کنار هم قرار گیرند.

0

ب) خوش +بخت

8

ب) نگارش ( 5نمره)

7/92

الف) فنّی

7/92

ب) فنّی

7/92

ج) زبانی

7/92

د) زبانی

7/92

الف) بازرسان ،آزمایشها

7/2

ب) گاهی ماشینها صداهای ناهنجاری تولید میکنند که بسیار آزاردهنده است.

7/2

ج) کاهش بارندگی در سال گذشته باعث کمبود منابع آبهای زیرزمینی شده است.

7/2

د) هر شهروند ایرانی مشمول دریافت یارانه است.

7/92

ه)گزارشهای رسیده را بررسی و مطالب مهم را به دقّت یادداشت کردم.

7/02

 37الف) در این مؤسسه دو مقاله و یک کتاب از استاد زرّینکوب چاپ شد :ابهام

7/92

0

ب) حاصلضرب :کلمات مرکّبی که سرهم نوشتن آنها موجب بدخوانی میشود ،باید جدا نوشته شوند.

7/92

ج) حسن خوبی :حشو

7/92

ه) شتابزده به اتاق وارد شد و لباسهایش را عوض کرد و رفت :حذف بیقرینهی فعل

7/92

 33الف) اطالعیّهی مهمّی از جانب رئیسجمهور صادر شد :حذف بیقرینهی فعل
ب) او عقاید مذهبی در باورهای خود را … در کتاب خاطرات خود نوشته است :کاربرد نابهجای «را»ی مفعولی
 39پ) امال و بياموزيم ( 3نمره)

7/92
7/92
7/92

نغز
 33روان(جاری) -روان(روح)

/92

« 34ا» در نکتهای« /ک» در نیاکان

7/2

32

«ا» در پنجرهای « /ی» در سوی« /و» در گیسوان « /گ» در زندگی

3

باسمه تعالي
سؤاالت امتحان هماهنگ نيمترم اول :زبان فارسي ()3

رشته :رياضي فيزيك -علوم تجربي

سال سوم آموزش متوسطه

ساعت شروع0337 :صبح

مدت امتحان 07 :دقيقه

تاريخ امتحان09 /0/33 :

تعداد صفحات 9 :صفحه

مجموعه مدارس سراي دانش

36

واحد سنجش سرای دانش

در گروه کلمات زیر چهار غلط امالیی به کار رفتهاست  ,درست هریک را بنویسید.

3

اصل و نسب  -لئامت و پستی  -اوامر و نواهی -برائت و بیزاری

 30دستور زبان ( 8نمره)

7/02

سه گروه :کار اخترشناسان (گروه اسمی)  /مشاهدهی اجرام آسمانی (گروه اسمی) /است (گروه فعلی)
 38الف) دان

7/92

ب) ورزش

7/92

ج) فصل

7/92

د) مضارع اخباری

7/92

 30الف) کرد

7/92
7/92

ب) میزنند
 97خود

7/92

 93چون وابسته دارد.

7/2

 99الف) به علی شناختم من به خدا قسم (میخورم) خدا را( .حذف به قرینهی معنوی)

7/2
7/2

ب) من گفتم :چه خوب (شد ،است) که شما هم تشریف آوردید( .حذف به قرینهی معنوی)
 93شما این مطلب را فرمودید.

7/92

 94نهاد :انسان

7/2

 92الف) در /عصر/لِ/حافظ/شاعری /غزلی /بیمعنا /سرودهبود8:/واژه

7/2

ب) در /عصر/لِ/حافظ/شاعر/ی /غزل/ی /بی/معنا /سرود/ه/بود/تهی44 : /تکواژ

7/2

ج) شاعر

7/92

د) سرود

7/2

 96تکواژ آزاد = همه/ی/دان/آموز/لِ /دبیر 6 :/تکواژ

7/2

تکواژ وابسته= لِ ش  /ان  /لِستان 3 :تکواژ
 90الف) میکنند

7/92

ب) داد

7/92

ج) برگشتند

7/92

د) داد

7/92
جمع نمره

97

